ORGANISEER IN SEPTEMBER ZELF JOUW PLAY TRUE DAY 2019
In september vindt de tweede editie van de Play True Day plaats. Op deze dag brengen we op een
creatieve wijze het belang van een dopingvrije sport onder de aandacht. De Play True Day is een
gezamenlijk antidopinginitiatief van de vier Belgische nationale antidopingorganisaties, het BOIC, de
VSF, het BPC en het AISF en wordt ondersteund door het WADA.

Elke federatie of club vult de Play True Day in naar eigen keuze. Als federatie of club kies je in de loop
van de maand september dus zelf tijdens welk sportief evenement of evenementen je antidoping in
the picture wil zetten en hoe je dit wenst te doen. Om jullie hierbij te ondersteunen stelde NADO
Vlaanderen vorig jaar bij de eerste editie spandoeken en beachvlaggen ter beschikking. Deze kunnen
opnieuw gebruikt of aangevraagd worden. Ook de polsbandjes met de boodschap ‘Play True Day #cleansport’ zijn nog beschikbaar. Het logo - vrij aan te passen naar de eigen huisstijl - en de slogan
‘We go for clean sport’ blijven dezelfde.
Mogelijke concrete acties
-

de locatie van het sportevenement kan met spandoeken en beachvlaggen worden
aangekleed;
polsbandjes kunnen aan de sporters uitgedeeld worden;
antidopingboodschappen kunnen voor, tijdens en na de wedstrijd worden omgeroepen;
(top)-sporters kunnen voor spandoeken poseren voor social media #cleansport;
(top)-sporters kunnen in groep een ‘C’ van clean sport vormen voor social media #cleansport;
(top)-sporters kunnen individueel een ‘C’ met de hand vormen voor social media
#cleansport;
de slogan ‘We go for clean Sport’ kan centraal in jullie communicatie worden gevoerd.

Maar vooral, ga voor eigen creatieve ideeën en deel deze met anderen zodat we ook van deze Play
True Day een succes maken.
Het promomateriaal (spandoeken, beachvlaggen en polsbandjes) is gratis. Je kan het bestellen door
het gewenste materiaal vóór 25 juni te e-mailen naar tom.deboeck@nado.vlaanderen.
-

Max. aantal te bestellen spandoeken: 10 stuks.
Max. aantal te bestellen beachvlaggen: 4 stuks.
Voor de polsbandjes is er geen maximum aantal.

Het bestelde promomateriaal zal verdeeld worden door NADO Vlaanderen in de loop van juli en
augustus (tot bij de federatie zelf of tot in een centrum van Sport Vlaanderen).

We go for clean sport!

Samen met jou

